KAMPEN 2017
ARENDONK 1-10 JULI
ARENDONK 11 TOT 21 JULI
VLAMERTINGE 31 JULI TOT 10 AUGUSTUS

Wondelgem, 5 juni 2017

Beste Sogeha-vrienden,

Het is begin juni; voor velen onder jullie is de blok al volop aan de gang, staan de examens de volgende
weken op de planning. Nog even hard studeren en werken… om dat te genieten van een wondermooie
zomer!
Een zomer boordevol kampen, festivals, vakantie nemen of een vakantiejob doen. Bovenal willen wij
natuurlijk dat jullie kiezen voor 1, 2 of zelfs 3 kampen met ons mee te gaan. Vooral omdat “onze gastjes”
daar echt behoefte aan hebben dat we met héél véél keuken-, materiaal- en leidingmensen op kamp zijn.
Alleen zo kunnen we de kampen aangenaam, vol avontuur en met heel veel liefde voor “onze gastjes”
laten slagen.
Ben jij van plan om met ons mee te gaan, schrijf je dan zeker nu in! Het is heel belangrijk dat ALLE kampen
een beetje evenredig verdeeld zijn om ALLE kinderen een tof kamp te bezorgen. Het 1 ste kamp is een kamp
waar er meestal net genoeg leiding voor is, maar waar er weinig keukenvrijwilligers zijn, het 2de kamp is er
steeds leiding tekort en voor de supers zijn er dit jaar nog zo goed als geen kandidaten om mee te gaan.

Vul de bijgaande inschrijvingsfiche in en bezorg deze terug aan Freya (Varenstraat 26, 9032
Wondelgem of freya.sogeha@gmail.com). Het is van belang dat we deze inschrijvingsfiche terug
krijgen.

Het 1ste en 2de kamp staat in het teken van ‘Jumanji’ gebaseerd op de gelijknamige film. Een Amerikaanse
film uit 1995 onder regie van Joe Johnston met o.a. Robin Williams. lan Parrish ontdekt Jumanji, een
mysterieus en reuzespannend spel. Wanneer Alan het samen met zijn vriendinnetje Sarah gaat spelen,
ontdekt hij, te laat, dat het spel bovennatuurlijke krachten heeft. Door een ongelukkige worp van de
dobbelstenen wordt hij de jungle van Jumanji ingezogen. Daar blijft hij 26 jaar lang opgesloten tot hij door
twee nietsvermoedende kinderen wordt bevrijd. Samen met Judy en Peter moeten de inmiddels volwassen
geworden Alan en Sarah het spel uitspelen.

Praktische afspraken voor het 1ste kamp:
Het kamp zelf gaat door op kampplaats Den Broekkant, Broekstraat 29 te 2370 Arendonk.

- op zaterdag 1 juli om 8.30 uur spreken we af aan ons materiaalkot in Zaffelare (dit is DE start van ons
kamp)
- we zijn terug op maandag 10 juli rond 16.00 – 16.30, dan staan de ouders/voogden/begeleiding ons op
te wachten aan de Playbeach, Driebeekstraat 20 te 9050 Gentbrugge.

We hebben bussen voorzien, het is altijd leuk om met een grote groep op de bus te zitten. Dus vervoer heb
je eigenlijk alleen maar nodig om naar Zaffelare te geraken en om terug thuis te geraken van Gentbrugge.
Wil je toch zelf met de auto rijden, dat kan. Op eigen verantwoordelijkheid en onkosten daaraan
verbonden. Heb je geen vervoer om in Zaffelare of terug thuis te geraken, laat dit even weten aub. Dan
bekijken we wie je eventueel kan komen halen of thuisbrengen.

Praktische afspraken voor het 2de kamp:
Het kamp zelf gaat door op kampplaats Den Broekkant, Broekstraat 29 te 2370 Arendonk.

- op dindag 11 juli om 13.00 uur spreken we af aan de Playbeach, Driekbeekstraat 20 te 9050 Gentbrugge
(dit is DE start van ons kamp)
- Het kamp EINDIGT op vrijdag 21 juli PAS NADAT WE DE DEUREN IN ZAFFELARE KUNNEN SLUITEN! Dat is
meestal rond 18 uur.
We hebben bussen voorzien, het is altijd leuk om met een grote groep op de bus te zitten. Dus vervoer heb
je eigenlijk alleen maar nodig om naar Zaffelare te geraken en om terug thuis te geraken van Gentbrugge.
Wil je toch zelf met de auto rijden, dat kan. Op eigen verantwoordelijkheid en onkosten daaraan
verbonden. Heb je geen vervoer om in Zaffelare of terug thuis te geraken, laat dit even weten aub. Dan
bekijken we wie je eventueel kan komen halen of thuisbrengen.

Praktische afspraken voor het 3de kamp:
Het kamp zelf gaat door op kampplaats ’t Ravenhof, Poperingseweg 412 te 8908 Vlamertinge (Ieper)

- het kamp begint op maandag 31 juli. Afspraak in Zaffelare (juiste tijd kan op dit moment nog niet
meegegeven worden).
- en eindigt op donderdag 10 augustus ook nadat we de deuren in Zaffelare kunnen sluiten.
Verdere afspraken ivm het superkamp volgt later.
Wat we wel kunnen meegeven is dat je fiets in goede staat moet zijn, en hem natuurlijk meebrengen en
dat je best de kuiten goed insmeert voor 10 dagen fietsen 

Wat neem je natuurlijk allemaal mee: (uitgebreide bagagelijst in bijlage )

-

Spel en knutselideeën, muziekinstrumenten.
Verkleedkledij (in het kampthema: Jumanji)

-

25 euro kampbijdrage af te geven op de 1ste avond aan de hoofdleiding

-

een beetje zakgeld voor verbruik drank bij de avondbar (tijdens en na de vergaderingen)

-

EEN GOUDEN HART VOOR ONZE KINDEREN

Hou er rekening mee dat er tijdens het kamp geen boodschappen zoals tabak en dergelijke aangekocht worden. Die
zaken breng je ZELF voldoende mee (of je maakt een goed voornemen en stopt met roken? ;-)

Gelieve voldoende kledij mee te brengen, er zal immers geen tijd zijn om op kamp kledij van leiding
te wassen. Dit jaar hoeven de kinderen geen lakens en handdoeken mee te brengen, dus zullen de
vrijwilligers van de keuken handen te kort hebben om deze was allemaal gedaan te krijgen. Ook als je
na het kamp op vakantie vertrekt, zorg dat je thuis dan voldoende kledij hebt voor de aansluitende
vakantie  Dank alvast op jullie begrip hiervoor;

Tot slot;
Heb je nog vrienden, vriendinnen, neefjes, nichtjes, buren, klasgenoten… die 16+ zijn en niet als jij
een hart van goud hebben voor onze kinderen? Overtuig deze mensen van het toffe aan onze
kampen en zorg ervoor dat ze eens een jaartje meegaan (daarna hebben ze hun hart verloren aan de
kampen) en blijven ze meegaan.

Nog op de agenda de komende weken/maanden:
Zaterdag 24 juni (is al na de examens) is er een gesloten Zaffelare. Het zou heel fijn zijn om alles nog eens te hebben
gesorteerd van de rommel, we kunnen er nu bijna niet over van de hoeveelheid. Wetende dat er in de zomer niet
gesorteerd wordt, maar wel nog veel rommel bijkomt. Dus alsjeblieft als je kan komen helpen doe het! Het is maar
vanaf 9 uur tot 13 uur!
Dinsdag 27 juni hebben we dan een gesloten Zaffelare, deze namiddag (tussen 13.30 uur en 17.30 uur) gebruiken we
om al wat kampmateriaal op orde te zetten en klaar te zetten voor de zaterdag, de start van het 1ste kamp.
Ook hier zijn vele helpende handen eens welkom. We zouden die dag ook het leidinglokaal moeten kunnen
leegmaken voor renovatiewerken 
Op zaterdag 26 augustus is er open Zaffelare, het sorteren van de rommel die in de voorbije zomermaanden is
binnengebracht.
Zondag 10 september: BBQ in het Park van Beervelde
Zaterdag 23 september: Open Zaffelare
Zaterdag 30 september: laatste keer sorteren van de rommel
Vrijdag 6 tot zondag 8 oktober: rommelmarkt weekend!
We hopen je op zoveel mogelijk kampen/activiteiten te mogen verwelkomen!
Tot dan!

